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 Express behandeling   € 36,- 

 Een heerlijke oppepper voor een frisse huid,  

 Deze laat een vermoeide huid weer stralen. 

 Ideaal als u wat minder tijd heeft, ook heel  

 geschikt voor de heren. 

    

 Time Cellular Care:       € 59,- 

 Een complete, behandeling voor de  

 gedehydrateerde huid, gevoelige tot zeer  

 gevoelige huid, onzuivere huid en de rijpere  

 huid. 

 

 Acne behandeling                                            € 63,00                                          

 Korte acne behandeling                                   € 47,- 

 

 Molecular  Care:       € 63,50 

 Een complete behandeling voor een  

 huid die duidelijk niet goed werkt.  

 Met Molecular Care producten, die hoge  

 concentraties aan werkzame stoffen bevatten. 

 

Cocoon behandeling                                         € 63,50 

Een luxe seizoens gezichtsbehandeling 

met als extra reflexologie en een comfortabel 

warm masker met kaviaar (ofwel het zwarte goud),   

ter versteviging, zachtheid, glans, comfort,  

 

 Oxy Peeling:    € 74,- 

 Glycolzuurpeeling en zuurstoftherapie voor  

 een gladde en stralende huid. 

 

Lift System:    € 90,- 

Spectaculaire anti-age behandeling,  

direct liftend en verjongend effect door  

het thermische booster masker. Inclusief 

bindweefselmassage gezicht en harsen wenkbrauwen. 

   Oxy Peeling de luxe:    € 95,- 

   Behandeling als hierboven omschreven  

   aangevuld met bindweefselmassage gezicht.                        

 

   Cyclo System:    € 83,- 

   Deze luxe behandeling is voor een huid die  

   te maken heeft met hormonale veranderingen. 

   De actieve werkstoffen zorgen voor meer  

   volume en een frisse uitstraling.   

 

   Cyclo System + Oogcontour:                         €109,- 

   Behandeling als hierboven omschreven in  

   combinatie met de biolift repair patches  

   en een speciaal reconstruerend masker voor   

   hals en decolleté.  

 

 Oogcontourbehandeling:  

   Uitgebreide oogcontour behandeling  

   Inclusief biolift repair patches                    € 35,-  

 

   Oogmasker: biolift repair patches   € 12,- 

   Tijdens behandeling    €   9,50 

 

Massages: 

Gezicht, hals decolleté massage   € 18,-   

           Antistress massage    € 28,- 

           Rugmassage inclusief nek en schouders       € 25,50 

            

 

   Oosterse Massage Shiatsu:            

   Rug+gezicht                    € 56,- 

            

   Lymfedrainage: 

   Behandeling      € 56,- 

    

   

Bindweefselmassages: 

Cellulitis behandeling:                                     €  75,-  

Extra omvang heeft + prijs                                €    6,- 

 

Anti-age rug en gezicht    € 56,-   

*Anti–age gezicht                   € 36,- 

* tijdens uw gezichtsbehandeling!   € 22,- 

        

Dermaroller behandelingen:    

  

Hele gezicht tot kaakrand   €254,20 

Gezicht en hals    €350,- 

Oogbehandeling    €177,95 

Hals en V lijn     €350,- 

Dermaroller behandeling incl. homekit €202,- 

Grote gebieden armen, benen, striae per uur €350,- 

Coolmask dermaroller    €  21,90 

 

T-AWAY: 

Voor het verwijderen van Bloedblaasjes,  

Couperose, Steelwratjes, Pigmentvlekken 

 per 5 minuten  € 25,00 

 

Make-up:    

Dag-of avond                   € 30,- 

Proef Bruids make-up    € 44,50 

Make-up na een behandeling  € 26,- 

10 minuten make-up   € 20,- 

 

Bruidsarrangement:                       €190,-                        

Molecular care gezichtsbehandeling inclusief  

harsen wenkbrauwen en proef make-up met 

Mineralogie. 

2 dagen voor de bruiloft, de Express behandeling. 

Op de dag serum en bruidsmake-up in de salon.  
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   Modules Gelaat: 

 

   Wenkbrauwen:                                           

   Wenkbrauwen epileren   € 12,- 

   Harsen     € 18,-  

   Harsen tijdens een behandeling  €   7,50 

 

   Verven: 

   Wimpers of wenkbrauwen   € 15,- 

   Wimpers en wenkbrauwen   € 19,50 

 

   Verven: Sensitive  voor de gevoelige huid   

 Wimpers of wenkbrauwen   € 18,- 

 Wimpers en wenkbrauwen   € 22,- 

 

Harsen gezicht 

Bovenlip     € 12,-                                                               

Bovenlip + Kin    € 19,50  

Bovenlip, kin en kaak   € 25,-           

Bovenlip, Kin, kaak en wangen                      € 36,- 

Hele gezicht    € 40,- 

 

Harsen tijdens een behandeling €4,50 korting 

 

Harsen Lichaam:    

Onderbenen     €  26,- 

Bovenbenen               €  31,-   

Oksels                        €  23,- 

Bikinilijn                    vanaf      €  27,- 

Bikinilijn uitgebreid   €  32,- 

Onderarmen    €  27,- 

 

Mannen 

Hele rug                                      €  42,- 

Schouders                             €  27,- 

Onderrug    €  21,- 

Borst      €  36,- 

Buik      €  27,50 

 

Bij aankoop harskuur van zes krijgt u de  

zesde behandeling voor de halve prijs! 

 

 


